
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 november 2020 te 17 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen

Installatie van een opvolger.
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2371405 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van dhr. Olivier de CLIPPELE, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van dhr. Olivier de CLIPPELE als Gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Clémentine BUGGENHOUT, 4de opvolger van de
lijst MR-VLD als Gemeenteraadslid, ter vervanging van dhr. Olivier de CLIPPELE, ontslagnemend.- 3)
Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[10] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2299649 (R)
Overeenkomst tussen de Federale Staat (FOD Justitie) en de Stad Brussel.- Dienst omkadering
alternatieve gerechtelijke maatregelen (OAGM) 2019.
Aanneming van de overeenkomst OAGM 2019 tussen de Federale Staat (FOD Justitie) en de Stad
Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2371436 (R)

SJ - Politieverordening van de Burgemeester tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels en
andere vestigingseenheden.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester van 28/10/2020 tot wijziging van de openingsuren van
nachtwinkels en andere vestigingseenheden die niet onder de sluitingsmaatregel vallen als bedoeld onder
artikel 6 van het ministerieel besluit van 18/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2370355 (R)

48541/LC/OK.- Politieverordening van de Burgemeester betreffende de verdeling van voedsel in de
openlucht binnen een bepaalde perimeter.- Bekrachtiging.
De Politieverordening van de Burgemeester van 16/10/2020 betreffende de verdeling van voedsel in de
openlucht binnen een bepaalde perimeter, bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2368072 (R)

J.49006/A.- Bewakingscamera's.- Schoolcomplex Bockstael.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van het schoolcomplex : Atheneum Emile Bockstael (Reper-
Vrevenstraat 80, 1020 te Brussel), Kakelbontschool (Reper-Vrevenstraat 100, 1020 te Brussel) en Lagere
school Emile Bockstael (Reper-Vrevenstraat 80, 1020 te Brussel).

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2370218
(R)
Heilig-Kruiskerk te Watermaal-Bosvoorde.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Heilig-Kruiskerk te
Watermaal-Bosvoorde en over de goedkeuring van het stadsaandeel in de gewone dotatie : 3.979,89
EUR.- Artikel 79001/43501 van de gewone begroting 2021 van de Stad (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad)

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2368095

(R)
Sint-Rochuskerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Sint-Rochuskerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2368369

(R)
Sint-Gertrudiskerk te Etterbeek.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Gertrudiskerk te
Etterbeek, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2368546

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen aan de begroting en het stadsaandeel
in de toelage van 12.702,75 EUR.- Artikel 79066/522/52 van de buitengewone begroting 2020 van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2364498

(R)
Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid over de begroting 2020 en de buitengewone dotatie van
48.071,00 EUR aangewend op artikel 79066/522/52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2020 (ED n° 20/40640).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2368230

(R)
Heilige-Klarakerk te Jette.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Heilige-Klarakerk te Jette, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2365582

(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2368117

(R)
Sint-Gertrudiskerk te Etterbeek.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 708.579,98 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2365536
(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2369672

(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Elisabethkerk te
Haren, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2369066

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (art.112 bis).
De beraadslaging nr. 49 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 07/10/2020 waarbij de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2020 vastgesteld wordt, goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2369188 (R)

Begrotingswijzigingen.- Feuilleton nr. 1 van dienstjaar 2020.
De begrotingswijzigingen van het feuilleton nr. 1 van het dienstjaar 2020 aannemen, die volgende
documenten bevatten :
- het verslag over de begrotingswijzigingen;
- de wijzigingen aan de begroting per functie;
- de wijzigingen aan de begroting per economische groep;
- de bijlagen met detail per artikel (gewone en buitengewone begroting);
- de wijzigingen aan de samenvattende tabellen;
- de wijzigingen aan het meerjarenplan der investeringen (buitengewone begroting);
- de wijzigingen aan de lijst der overdrachten (subsidies).

-----------------------------------------------------------------------
[26] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2366130 (R)
Belastingreglementen 2021.- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar
2021.
Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar
2021.- Hernieuwing zonder wijziging.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2361597 (R)
Belastingreglementen 2021.- Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2021.
Reglement betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2021.-
Hernieuwing zonder wijziging.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2361558 (R)
Belastingreglement.- Belasting op de distributie aan huis van ongeadresseerde publicitaire drukwerken.-
Dienstjaren 2021 tot 2024 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de distributie aan huis van ongeadresseerde drukwerken voor de
dienstjaren 2021 tot 2024 inbegrepen.- Wijziging : in artikel 1 "2014" door "2024" vervangen in de Franse
versie.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2361583 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden.- Dienstjaren 2021 - 2024 inbegrepen.
Reglementen betreffende de belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden.- Dienstjaren 2021 - 2024 inbegrepen.- Aanpassingen :
- Artikel 1 - de volgende aanpassing aannemen (enkel in het nederlandse versie) : "Er wordt voor het
dienstjaar 2020 een belasting geheven op" door "Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2024 inbegrepen
een belasting geheven op".
- Artikel 7 - de volgende aanpassing aannemen : "De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 538,00
EUR per strekkende meter gevel".

-----------------------------------------------------------------------
[30] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2364152 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg.- Dienstjaren 2021
tot 2024 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg voor de dienstjaren
2021 tot 2024 inbegrepen. - Aanpassing :
V. INVORDERING EN GESCHILLEN
----------------------------------------------------
Artikel 7.-. De belasting moet contant betaald worden :
- bij aflevering van de toelating waarvan sprake in artikel 4;
- binnen de acht dagen na de ontvangst van de uitnodiging tot betaling, indien plaatsing van de container
zonder de toelating waarvan sprake in artikel 5;

-----------------------------------------------------------------------
[31] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2369642 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op het afleveren van administratieve documenten.- Dienstjaren 2021 tot
2024 inbegrepen.- Tijdelijke maatregelen Covid-19.- Aanpassingen.
Reglement betreffende de belasting op het afleveren van administratieve documenten.- Dienstjaren 2021
tot 2024 inbegrepen.- Tijdelijke maatregelen Covid-19.- Aanpassingen :
Artikel 3.- De aanslagvoeten zijn de volgende :
(toevoeging van tekst tussen aanhalingstekens)
Kaarten :
o Vernieuwing naar aanleiding van een 2de verlies/diefstal "in de loop van de laatste 36 maanden" : 50,00
EUR;
o Vernieuwing naar aanleiding van een 3de verlies/diefstal en volgende "in de loop van de laatste 36
maanden" : 150,00 EUR;
De volgende paragraaf verwijderen :
Bestelling nieuwe PIN- en PUK-codes voor actieve elektronische kaart: 5,00 EUR;
Paspoorten en reisdocumenten :
o Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal "in de loop van de laatste 36 maanden" : 180,00
EUR;
o Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal en volgende" in de loop van de laatste 36
maanden": 260,00 EUR;
De volgende paragraaf toevoegen :
Levering van een paspoort aan huis verwezenlijkt door de jaarlijkse opdrachtnemer : 12,50 EUR
Rijbewijzen :
De volgende paragraaf toevoegen :
Levering van een rijbewijs aan huis verwezenlijkt door de jaarlijkse opdrachtnemer : 12,50 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2369584 (R)
Belastingreglementen.- Belasting betreffende de overlijdens en de opgravingen.- Dienstjaren 2021 tot
2024 inbegrepen.
Reglementen betreffende de belasting betreffende de overlijdens en de opgravingen - Dienstjaren 2021 tot
2024 inbegrepen.- Aanpassingen/toevoeging :
1) Artikel 4.- De belasting op de opgravingen wordt vastgesteld als volgt:
- 500,00 EUR voor het opgraven van een urn in volle grond of grafkelder;
2) Artikel 5.- Worden van de belasting vrijgesteld :
- opgravingen van urnen geplaatst in een columbarium.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2368042 (R)
Belastingreglementen 2021.- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische
logies voor het aanslagjaar 2021.
Belastingreglement betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van
toeristische logies voor het aanslagjaar 2021, met als datum van inwerkingtreding 01/01/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2368739 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000,00 EUR
aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het
personeel voor de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2019.
De doorstorting van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goed te keuren :
- 150.000,00 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2020 aan het OCMW van Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2365169 (R)

Werkingstoelagen ten gunste van de beschutte werkplaatsen.- Aanwijzing van de begunstigden en van het
toegekende bedrag.- Jaar 2019.
Verdeling van de toelagen aan de beschutte werkplaatsen voor een totale uitgave van 9.999,36 EUR als
volgt :
- "Manufast - ABP Entreprise de Travail adapté" : 2.096,64 EUR;
- "Brochage Renaître" : 752,64 EUR;
- "A.P.A.M." - Atelier Pour l'Accès des Moins valides au monde du travail : 1.182,72 EUR;
- "L'Ouvroir" : 483,84 EUR;
- "A.P.R.E." : 376,32 EUR;
- "La Ferme "Nos Pilifs"" : 3.010,56 EUR;
- "Travie asbl" : 2.096,64 EUR;
Artikel 84407/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2365052 (R)

Toekenning van toelagen aan de privédiensten voor hulp aan gezinnen en bejaarden voor het jaar 2019.-
Totaal bedrag : 10.498,43 EUR.
Toekenning en verdeling van de toelagen ten gunste van de hierna vermelde instellingen op basis van een
forfait per gepresteerd uur in 2019 :
* Verdeling van de toelagen voor het eerste semester 2019 :
- "Aide et soins à domicile Bruxelles" : 1.252,67 EUR;
- "Centre familial de Bruxelles" : 2.371,13 EUR;
- Solidariteit voor het gezin : 159,78 EUR;
- Familiehulp : 1.464,07 EUR.
* Verdeling van de toelagen voor het tweede semester 2019 :
- "Aide et soins à domicile Bruxelles" : 1.332,42 EUR;
- "Centre familial de Bruxelles" : 2.245,30 EUR ;
- i-mens (voorheen Solidariteit voor het gezin) : 318,25 EUR;
- Familiehulp : 1.354,81 EUR.
Artikel 84407/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[37] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2368894 (R)
Projectoproep initiatieven voor duurzaamheid 2 de stap.
Toekennen van aanvullende subsidies aan de volgende laureaten van de projectoproep «Initiatieven voor
duurzaamheid» 2020 :
 - 2020_07 ASBL "Pro vélo" (449.049.820) - 5.000,00 EUR;
- 2020_16 feitelijk vereniging "Jardin Collectif Tour et Taxis" - 3.700,00 EUR;
- 2020_18 ASBL "Kaios" (0734.594.856) - 8.100,00 EUR;
- 2020_46 ASBL "Déclic en perspectives" (643.617.269) - 2.260,00 EUR.
Artikels 10401/33202 ( (10.960,00 EUR) en 87906/33202 (8.100,00 EUR) van de gewone begroting 2020
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2363434 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering van
elektrische apparatuur voor verschillende inrichtingen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011216/MPG).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 9.319,70 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht op 162.519,70
EUR inclusief btw brengt.- Artikelen 73508/74451 en 70008/74451 van de buitengewone begroting van
2020 voor de totale uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen voor de ontvangst onder de
vorm van een subsidie ten belope van 80% van de subsidieerbare 81.656,30 EUR van de "Fédération
Wallonie-Bruxelles".- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 70 van het College van 22/10/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2368552 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van plooitenten voor het
departement Economische zaken (CDA/011622/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011622/PTL.- Uitgave van
163.350,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 52009/74498 van de buitengewone begroting van 2020
(onder voorbehoud van de aanneming van een begrotingswijziging door de Gemeenteraad en de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 39 van het
College van 29/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2368131 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de restauratie, gedurende 24 maanden, van
oud archief (registers, portefeuilleplannen en andere documenten) voor de dienst Archief van het
departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/011520/CMC).- Bijkomende uitgave bij de
gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave over maanden van 19.575,00 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht
over 24 maanden op 69.575,00 EUR inclusief btw brengt.- Artikel van de buitengewone begroting van
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze begroting door
de Gemeenteraad en door de goedkeuring de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 38 van het College van  29/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2363571 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen en in 2 percelen met het doel de levering van frontzitmaaiers voor de
cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/011605/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011605/LDR.- Uitgave van
45.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 15.000,00 EUR voor perceel 1 en 30.000,00 EUR voor
perceel  2.- Artikels 87805/74451 (30.000,00 EUR) et 76605/74451 (15.000,00 EUR) van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 32 van het College van
29/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2366245 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering van
cargofietsen en bakfietsen met elektrische ondersteuning voor het departement Wegeniswerken
(CDA/011604/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011604/PTL.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 17.000,00 EUR voor perceel 1 (cargofietsen met elektrische
ondersteuning) en 23.000,00 EUR voor perceel 2 (bakfietsen met elektrische ondersteuning).- Artikels
13605/74351 (17.000,00 EUR) voor perceel 1, en 87605/74451 (9.200,00 EUR) en 76605/74451
(13.800,00 EUR) voor perceel 2 van de buitengewone begroting van 2020 (onder voorbehoud van de
aanneming van een begrotingswijziging van de artikels 13605/74351 en 87605/74451 door de
Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 71
van het College van 22/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2368865 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011460, 011541, 011561, 011579 en 011607.-
Totale raming van 83.115,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 79 van het College van 22/10/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2369219 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering en plaatsing van parklets voor
het departement Wegeniswerken (CDA/011642/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011642/DSP.- Uitgave van
140.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/74152 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 44 van het College van 29/10/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2369856 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011071, 011544, 011547, 011597 en 011613.-
Totale raming van 58.464,20 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 53 van het College van 29/10/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2366672 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van niet-elektrisch en pneumatisch handgereedschap en zijn toebehoren (CDA/011634/PTL).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011634/PTL.- Uitgave van
155.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 45.000,00 EUR voor perceel 1 (merk BAHCO), 50.000,00
EUR voor perceel 2 (merk FACOM), 20.000,00 EUR voor perceel 3 (merk SAM) en 10.000,00 EUR per
perceel voor de percelen 4 (merk WIHA), 5 (merk KNIPEX), 6 (merk ROTHENBERGER) en 7 (merk
REMS).- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2021
en 2022 en verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2021 en
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze
begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 72 van het College van 22/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369544 (R)

Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 637,10 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage van 637,10 EUR aan de vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois" voor
de aankoop van uitrusting voor de Sportvakanties.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting
2020.- 2) Overeenkomst  tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de
vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369550 (R)

Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 3.028,41 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 3.028,41 EUR aan de vzw "Cercle Sportif
HA.VI.2 Bruxelles" voor de aankoop van beschermingsmateriaal.- Artikel 76410/52252 van de
buitengewone begroting 2020.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en deze vereniging, die de
modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
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[49] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2368579 (R)
Sport.- Subsidie aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 22.800,00 EUR.
Toekennen van toelagen voor een totaal bedrag van 22.800,00 EUR aan de volgende verenigingen en
verdeeld als volgt :
1) 10.000,00 EUR aan de vzw "Cross Cup" voor het Belgisch Kampioenschap in februari 2020;
2) 2.000,00 EUR aan de vzw "Royal Sport Nautique de Bruxelles" (RSNB) voor het evenement "Grand
handicap d'hiver";
3) 1.200,00 EUR aan de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles" (R.C.R.J.B.) voor de uitdaging "Jean
DEVYS";
4) 1.250,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille" voor het evenement "Relais Givrés 2020";
5) 5.600,00 EUR aan de vzw "Volpe Brussels Boxing Club" voor diverse aanpassingen aan de bokszaal;
6) 1.000,00 EUR aan de vzw "AR-ONE" als werkingstoelage;
7) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les Pêcheurs Laekenois" om hun administratiekosten te
dekken;
8) 1.000,00 EUR aan de vzw "Les Gazelles de Bruxelles" als werkingstoelage;
9) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Traditional Shotokan Karaté-Do" als werkingstoelage;
10) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren als
werkingstoelage.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2368664 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 31.250,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 31.250,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 2.500,00 EUR aan de vzw "Les Amis du Primerose";
2) 2.600,00 EUR aan de vzw Impulsion Dance;
3) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Haren Sport Plus;
4) 2.000,00 EUR aan de vzw "Gym Equilibre";
5) 3.200,00 EUR aan de feitelijke vereniging Club "Gym Tonic - Body Cardio";
6) 1.000,00 EUR aan de vzw Zwemclub De Eendjes Schaarbeek;
7) 2.900,00 EUR aan de vzw "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
8) 6.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal de Natation Schaerbeek et NOH";
9) 4.400,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gym";
10) 6.400,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369294 (R)

Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 5.420,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 5.420,00 EUR aan de vzw “Butokukan”
voor de aankoop van 40 kluisjes.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2020.- 2)
Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van
deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2368612 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 71.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 71.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.500,00 EUR aan de vzw Brussels Top Team 1000;
2) 600,00 EUR aan de vzw The friends of Brussels;
3) 1.000,00 EUR aan de vzw Volpe Brussels Boxing Club;
4) ) 3.000,00 EUR aan de vzw Cercle Postscolaire 23 (BCS 23);
5) 34.600,00 EUR aan de vzw Sporting Bruxelles F.C (Ancien S.C. ETOILE Bruxelles-Capitale);
6) 2.000,00 EUR aan de vzw Mini Anneessens;
7) 2.800,00 EUR aan de vzw Entente Sportive et Culturelle de Haren (ESC Haren);
8) 7.500,00 EUR  aan de vzw Génération des Sports - United Brussels Handball Club (U.B.H.C.);
9) 14.000,00 EUR à l'asbl Black Star Football Club; ED 20-42238;
10) 800,00 EUR aan de vzw C.S Royale Entente A.C.B;
11) 3.200,00 EUR aan de vzw FC Amicii Bxl;
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369277 (R)
Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 1.500,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 1.500,00 EUR aan de vzw “Royal Sport
Nautique de Bruxelles (RSNB)” voor de vervanging van de elektrische haspel van het basketpaneel.-
Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2020.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en deze
vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369348 (R)

Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 15.697,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage van 15.697,00 EUR aan de vzw “Taekwondo Mudukwan - Pole
Brussels” voor de aankoop van uitrusting : 10 bokszakken (6.490,00 EUR) en beschermende uitrusting
(GEN2 receiver + transmitter) (9.207,00 EUR).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting
2020.-  2) Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de
vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2369507 (R)

Sport.- Investeringstoelage op de buitengewone begroting 2020 : 3.293,70 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 3.293,70 EUR  aan de vzw “Bruxelles
Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)” voor de aankoop van uitrusting (trailer : 2.495,70 EUR en een rek voor de
opslag van de vaartuigen : 798,00 EUR).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2020.- 2)
Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van
deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2363785 (R)

Nieuwe statuten van de vzw "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen".
De nieuwe tekst van de statuten van de vzw "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen" goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2368499 (R)

Vzw "Center for Networking Alliance".- Toelage van 10.000,00 EUR.
Een toelage van 10.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Center for Networking Alliance" voor de
organisatie van “Brussel, Wereldhoofdstad van Actie en Innovatie voor het Klimaat”.- Artikel
87906/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2364301 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - september 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 4.219,50 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen  van de beslissing nr. 262 van
het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2370652 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - oktober 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 8.117,22 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 77 van
het College van 29/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2367024 (R)

Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van het "Institut De Mot-Couvreur", Fabriekstraat 54 te
1000 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/143.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennisnemen van de beslissing nr. 76 van het College van 29/10/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[61] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2367017 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de "École Dachsbeck", Rollebeekstraat 22 te 1000
Brussel.- Opdracht van werken.- Principe
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/142.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennisnemen de van de beslissing nr. 75 van het College van 29/10/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2366299 (R)

Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de "École fondamentale Baron Steens", Hoogstraat
255 te 1000 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/141.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennisnemen van de beslissing nr. 74 van het College van 29/10/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[63] Personeel - Human ressources -  - 2365909 (R)

JUR.- Reglement telewerk.- Wijzigingen.
De wijzigingen van het reglement telewerk aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Personeel - Human ressources -  - 2371200 (R)

SEC - ICT-policy.
De aanpassing van de bijlage aan het arbeidsreglement “ICT policy”, artikel 18, onder de titel “hardware”,
alinea’s k) en l) door de hiernavolgende tekst :
“k) om verwijderbare media aan te sluiten (USB-stick, smartphones, externe harddisk,…) tenzij de
herkomst en inhoud gekend is;
l) hardware materiaal dat niet ter beschikking werd gesteld door I-City, te verbinden met de computer, met
uitzondering van randapparatuur die geen software installatie vereist (toetsenbord, muis, scherm,
bluetooth headset…) en waarvoor het onderhoud niet wordt voorzien door I-City.” goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2368407 (R)

Instellingen voor gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan van de Stad Brussel (Franstalig
stelsel).- Het huishoudelijk reglement.-  Implementatie van het hybride leersysteem in het onderwijs.
Het huishoudelijk reglement goedkeuren van de instellingen voor gewoon secundair onderwijs met
volledig leerplan van de Stad Brussel (Franstalig stelsel) zoals gewijzigd na de implementatie van het
hybride leersysteem in het onderwijs.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[66] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2367638 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-082.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-655.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 22.815,76 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-106-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 209 van het College van 29/10/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2348015 (R)

Toekenning van een toelage van 1.500,00 EUR toegekend aan de vzw Autodelen.net, Vlaams Netwerk
Autodelen voor het opstellen van een actieplan voor autodelen en een informatiesessie.
Toekenning van een toelage van 1.500,00 EUR aan de vzw Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen
voor het opstellen van een actieplan voor autodelen en een informatiesessie.-
Samenwerkingsovereenkomst «Opmaak van een autodeelactieplan».- Artikel 41006/33202 van de gewone
begroting 2020.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[68] Kabinet van Dhr. Maingain -  -  - 2371042 (R)
Reglement met betrekking tot de toekenning van een premie voor Horecabedrijven die moesten sluiten
door het ministerieel besluit van 18/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID–19 te beperken.
1) Aannemen van het reglement met betrekking tot de toekenning van een premie voor Horecabedrijven
die moesten sluiten door het ministerieel besluit van 18/10/2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken.- 2) In het begrotingsfeuilleton nr. 1 voor het
begrotingsjaar 2020 de overdracht van 1.250.000,00 EUR van artikel 52009/32201 naar artikel
14009/33202 opnemen.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2367926 (R)
Toekenning van premies voor de renovatie en verfraaiing van winkelpuien.- Reglement.
Aannemen van het reglement voor de toekenning van premies voor de renovatie en verfraaiing van
winkelpuien voor de commerciële heropstart post-Covid, onder voorbehoud van de nodige
begrotingswijzigingen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[70] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2367775 (R)

Subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de begraafplaatsen promoten.- Farrago Production
vzw : 900,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 900,00 EUR aan de vereniging Farrago Production vzw voor 4
luistersessies voorgesteld van een radiostuk "Madame Martin", op zondag 20/09/2020 in de oude Onze-
Lieve-Vrouwkerk van Laken.- Artikel 87807/332/02 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[71] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2367922 (R)
Toelage van 4.380,89 EUR aan vzw "LA VIE EST BEL.GE - Association citoyenne culturelle éducative
et sportive - CITOYENNETE+", afgekort LVB-ACCES C+.
Toekennen van een toelage van 4.380,89 EUR aan de vzw "LA VIE EST BEL.GE - Association citoyenne
culturelle éducative et sportive - CITOYENNETE+, afgekort LVB-ACCES C+" (Anneessens in green),
voor de verfraaiing/vergroening van de Anneessenswijk.- Artikel 76605/331/01 van de gewone begroting
voor 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2367924 (R)

Vzw "Trou De Ver".- Bijkomende toelage : 1.720,00 EUR.
Toekennen van een bijkomende toelage van 1.720,00 EUR aan de vzw "Trou De Ver" gelegen Léon
Frédéricstraat 24 te 1030 Schaerbeek, om 4 Brusselse scholen die op de lijst van positief gediscrimineerde
scholen in staat te stellen het toneelstuk "Brandon" gratis te kunnen organiseren.- Artikel 87605/332/02
van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2370415 (R)

Openbare netheid.- Mevr. Laurence VANDEPUT (Moespot).- Vermindering van de toelage.
Vermindering van toelage van 10.217,91 EUR, ten gunste van mevr. Laurence VANDEPUT (Moespot),
voor de uitbreiding van de collectieve moestuin genaamd "Moespot Steyls" met een bedrag van 1.825,00
EUR.- Er zullen dit jaar geen bijkomende uitgaven meer zijn.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2368646 (R)

Shopera vzw.- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw Shopera voor de organisatie van de inzameling
van afval door de handelaars van het centrum van Brussel.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2369423 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-088.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-696.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 12.614,25 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2020.- In afwijking van investeringsproject
ZJ05-40-2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 233 van het College van 29/10/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2367216 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een studie naar een strategie en de
uitvoeringsmodaliteiten voor de oprichting van een productieketen van inheemse planten voor de
vergroening van de openbare ruimten in Brussel.- Principe.- Dossier TV/2020/122/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/122/EV.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/747/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject ZJ05-49-2019).-
Werf nr. 183159.- Toelage (max. 40.000,00 EUR).- Lening (saldo).- Kennisnemen van de beslissing nr.
179 van het College van 22/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[77] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2371253 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de verwezenlijking van een ontwerpstudie in het kader
van de renovatie van de werkplaatsen en stelplaatsen in de beschermde site van het Kerkhof van Brussel,
gelegen Kerkhof van Brussellaan te Evere.- Principe.- Dossier TV/2020/116/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/116/EV.- Uitgave van 72.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 87805/732/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject BM05-511-2009).-
Werf nr. 182188.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 381 van het College van 29/10/2020
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2367149 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie voor een strategie en de uitvoeringsmiddelen
voor de implementatie van een landbouwinstrument voor voedselproductie op de terreinen van de
tuinbouwinrichting van de Stad Brussel te Sterrebeek.- Principe.- Dossier TV/2020/121/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/121/EV.- Uitgave van 75.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/747/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject ZJ05-49-2019).-
Werf/Goed nr. 183156.- Toelage (max. 50.000,00 EUR).- Lening (saldo).- Kennisnemen van de beslissing
nr. 231 van het College van 29/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2369385 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-087.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-688.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.025,00 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/723/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject KL05-26-2014.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 186 van het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2368756 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de verwezenlijking van een globale en volledige
ontwerpstudie met het oog op de renovatie van de lokalen op de beschermde site van de Ambiorixsquare
te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier TV/2020/117/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2020/117/EV.- Uitgave van 75.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76605/747/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject ZJ05-50-2019).- Werf nr.
183631.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 232 van het College van 29/10/2020
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2363675 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van een nieuw speelplein gelegen
Versailleslaan te 1120 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/130/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/130/EV.- Uitgave van 200.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 182301.- Onderhoud
: 182303.- Investeringsproject nr. ZJ05-16-2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2368108 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-083.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-675.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 14.497,00 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject BM05-302-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 183 van het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2368707 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-086.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-677.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.433,36 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject KL05-492-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 184 van het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[84] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2366143 (R)
Toekenning van een gemeentelijke premie voor de identificatie en registratie van huiskatten.- Gewone
begroting 2021.
Principe om een gemeentelijke premie van 50,00 EUR toe te kennen voor de identificatie en registratie
van huiskatten, onder de vorm van een subsidie aan gezinnen.- Reglement betreffende de toekenning van
de premie “identificatie van huiskatten”.- Artikel 87506/33101 van de gewone begroting 2021 en
toekomstige gewone begrotingen.- Thesaurie.- Uitbetaling van de premies naargelang de indiening van de
aanvragen, en onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door de administratie.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2366050 (R)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de "vaccinatie van honden en huiskatten".- Gewone
begroting 2021.
Principe om een gemeentelijke premie voor de gezinnen met een beperkt inkomen, van 50,00 EUR voor
honden en 60,00 EUR voor katten toe te kennen voor de vaccinatie van huishonden en -katten, onder de
vorm van een subsidie aan gezinnen.- Reglement betreffende de toekenning van de premie “vaccinatie van
huishonden en -katten”.- Artikel 87506/33101 van de gewone begroting van 2021 en toekomstige gewone
begrotingen.- Thesaurie.- Uitbetaling van de premies naargelang de indiening van de aanvragen, en onder
voorbehoud van goedkeuring van het dossier door de administratie.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[86] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2367826 (R)
Wijziging van het regime van vrijstelling van het gemeentelijk retributiereglement van 31/01/1997, zoals
gewijzigd op 19/09/2011 betreffende de vergeldingen voor inbezitneming op, boven en onder de openbare
weg.
Principe voor de wijziging van het regime van vrijstelling van het gemeentelijk retributiereglement van
31/01/1997, zoals gewijzigd op 19/09/2011 betreffende de vergeldingen voor inbezitneming op, boven en
onder de openbare weg.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2370203 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de inventarisatie van fonteinen en hedendaagse
kunstwerken in de openbare ruimte van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/132.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/132.- Uitgave van 160.325,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 6 ondernemers.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject
nr. AP66-2-2019.- Vastlegging EP 20-43141.- Werf 183737.- Onderhoud 183738.- Lening : artikel
77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 279 van het College van 29/10/2020, in toepassing van
artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren

[88] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2369694 (R)
Vzw Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken (PICOL), ter ondersteuning van het burgerinitiatief
"Lichtfestival".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw “Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken
(PICOL)” ter ondersteuning van het burgerinitiatief "Lichtfestival".- Artikel 10491/33202 van de gewone
begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[89] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2368307 (R)
Cultuur 2020.- Afschaffing van een nominatieve toelage aan de Franse vereniging "LIKE" : 1.380,00
EUR.
Schrapping van de nominatieve subsidie van 1.380,00 EUR aan de Franse vereniging "LIKE" voor de
betaling van de lidmaatschapsbijdrage 2020, aangezien de vereniging niet meer bestaat.

-----------------------------------------------------------------------
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[90] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2367005 (R)
Cultuur 2020.- Afschaffing van een nominatieve toelage aan de vzw "Internationale Muziekwedstrijd
Koningin Elisabeth van België".- Bedrag : 8.000,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve subsidie van 8.000,00 EUR aan de vzw "Internationale Muziekwedstrijd
Koningin Elisabeth van België" voor de organisatie van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin
Elisabeth van België 2020, aangezien de vereniging de Stad op de hoogte heeft gebracht van de annulering
van het evenement.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2346007 (R)

Toerisme 2020.- Schrapping van een nominatieve toelage aan de vzw "La Cambre-Mode(s)Show.be".-
Bedrag : 22.000,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve subsidie van 22.000,00 EUR aan de vzw "La Cambre-Mode(s)Show.be"
voor de organisatie van de modeshow «La Cambre» en de Prijs van de Stad, aangezien het evenement niet
zal worden georganiseerd in 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2367796 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Brussels Major Events : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw «Brussels Major Events» voor de
Kerststal.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2367851 (R)

Toerisme.- Werkingstoelage.- Vzw "Campus Audio-visuel" : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw «Campus Audio-
visuel».- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2366547 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Train World : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw «Train World» voor
de organisatie van de expositie “Choco loco”.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2367819 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw Canarithy : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw «Canarithy» voor de organisatie van
het project «Revampmylogochallenge».- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[96] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2370478 (R)
Ninoofsepoort.- Woningen.- Overeenkomst Gewest/BGHM/STAD/OVM's.
Overeenkomst Gewest/BGHM/STAD/OVM's : 40% van de woningen als middenklasse woningen, ten
laste van de Grondregie die eigenaar zal worden en deze zal beheren, waarbij de 120 woongelegenheden
als volgt worden verdeeld : 72 sociale en 48 middenklasse, evenals de ontwikkeling van ~ 84
parkeerplaatsen als toebehoren aan de “huisvesting functie” volgens het programma bepaald door de Stad
Brussel en Leefmilieu Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2367590 (R)

Vilvoordesteenweg.- Terrein.- Oproep tot recht van opstal.
Lancering van een aanbesteding voor het afsluiten van een recht van opstal voor een periode van 30 jaar
(te verlengen met 20 jaar) op de site gelegen te Neder-over-Heembeek, Vilvoordesteenweg, gekadastreerd
Brussels, 19de divisie, afdeling A, nr. 99K5, met een totale oppervlakte van 7.610 m², op basis van de
bijzondere voorwaarden.- Dit perceel is opgenomen in de GBP als een stedelijke activiteitszone en grenst
aan de Solvay-site.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2343348 (R)

Duurzaam Wijkcontract Bockstael - Project 2.3 Fietspunt.- Aankoop.- Terbeschikkingstelling van
Parking.Brussels.
Aankoop om reden van openbaar nut van het lokaal Fietspunt gelegen Emile Bockstaellaan 304 te 1020
Brussel voor een totaal bedrag van 22.850,00 EUR inclusief btw.

-----------------------------------------------------------------------
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[99] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2363687 (R)
Antwerpsesteenweg 24 / Harmoniestraat 1.- Vastlegging van de huurvoorwaarden voor 9 wooneenheden
voor senioren.
De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor de nieuwe 9 wooneenheden voor het gebouw
in de hoek tussen Antwerpsesteenweg 24 / Harmoniestraat 1 te 1000 Brussel volgens de waarden
opgenomen in de tabel als bijlage bij het besluit.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2367550 (R)

Perchtplein.- Voormalige doorgang.- Aankoop.
De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, toestemming geven om twee commerciële ruimten van
de Regie der Gebouwen, gekadastreerd Brussel 1e afdeling, afdeling A, nr. 1397/04A en 1397/04A, aan te
kopen voor een prijs van 300.000,00 EUR en om een bod uit te brengen in die zin.- Vrijstellen van de
griffier van Hypotheken van het nemen van een ambtshalve registratie op het gebouw.- Artikel 241-01 van
de begroting 2020 van de Gronregie (aankoop van bouwgrond : 1,00 EUR).- Artikel 241-02 van de
begroting 2020 van de Grondregie  (aankoop van gebouwen : 299.999,00 EUR).- Ontvangsten : artikel
151-01 (subsidies) van de begroting 2020  van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2363595 (R)

Samenwerkingsakkoord betreffende het project van concertzaal tussen de Stad Brussel en de MSI.-
Dossier nr OPP/2020/146.
Samenwerkingsakkoord betreffende het project van concertzaal tussen de Stad Brussel en de Maatschappij
voor Stedelijke Inrichting, een naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in de Brederodestraat
9 te 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 876.515.952.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2370307 (R)

OPP/2020/165.- Concessie tussen de Gewestelijke maatschappij Haven van Brussel en de Stad Brussel.-
Terrein gesitueerd Havenlaan.
Concessie met betrekking tot het project van concertzaal tussen de Stad Brussel en de Gewestelijke
Maatschappij Haven van Brussel voor de concessie van het terrein gesitueerd Havenlaan, met een
oppervlakte van 931 m².

-----------------------------------------------------------------------
[103] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2370300 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper voor de
bouw van een concertzaal Havenlaan 118 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/137.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/137.- Totale uitgave van 181.247,00 EUR incl. btw (161.247,00
EUR incl. btw + 20.000,00 EUR incl. btw vergoeding van de niet weerhouden bureau's).- Artikel
13766/72460 van de buitengewone begroting van 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
ingeschreven budgetten door de Gemeenteraad en de Toezichthoudende Overheid.- Lening : artikel
13766/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 378 van het College van 22/10/2020, in toepassing van
artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2369878 (R)

Dossier nr. OPP/2020/164.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de bijstandsopdracht aan
de bouwheer in het kader van de restauratie van de gevels van de Beurs.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 1.271,21 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf 183705.-
Investeringsproject CC06-18-2014.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
362 van het College van 29/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2367673 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de sportvloer in gegoten P.U van
de sportzaal van het Sport- en Cultureel Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208 te 1000 Brussel.-
Principe.- Dossier nr. OPP/2020/144.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr.  OPP/2020/144.- Uitgave van 143.378,95 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 76110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject
nr. FH10-214-2009.- Lening : artikel  76110/96151.-  Onderhoud : 183536.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 369 van het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[106] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2369825 (R)
Dossier nr. OPP/2020/154.- Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering en plaatsing
van een beveiligd systeem voor de toegang tot de volgende schoolgebouwen : "Académie Royale des
Beaux-Arts", Zuidstraat 144 te 1000 Brussel, "Haute Ecole Francisco Ferrer (Cooremans)",
Anneessensplein, 11 te 1000 Brussel, "Haute Ecole Francisco Ferrer (Terre Neuve)", Nieuwland, 114 te
1000 Brussel, "Institut des Arts et Métiers", Slachthuislaan, 50 te 1000 Brussel en "Ecole de Photographie
et de Techniques Visuelles Agnès Varda", Claessensstraat, 57 te 1020 Bruxelles.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/154.- Uitgave van 274.000,00  EUR btwi.- Afsluiten van de verzekering “Alle werfrisico’s”
(Polis n° 45.354.267) voor een bedrag geraamd op 501,91 EUR btw inbegrepen.- Artikel 74108/72360
van de buitengewone begroting 2020.- Investeringsproject nr. FH08-20-2019.- Werf 183773.- Onderhoud
183774.- Lening : artikel 74108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2366324 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van platte daken en glazen, basisschool
Pagodes", Pagodenlaan 305 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/039.- EP. 20-40646.- Werf
182190.-
Onderhoud : 182191.- Project : FH08-158-2018 (en geen FH08-162-2009).- Erratum Raadsbesluit nr. 70
van de Raad van 21/09/2020.
Er moet worden gelezen :
Artikel 6 : "De uitgaven vastleggen onder artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting 2020,
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging die voor dit doel werd ingevoerd
(investeringsproject FH08-158-2018)" in plaats van "De uitgaven verbinden aan artikel 70008/72460 van
het buitengewoon budget voor 2020 (projectnummer FH08-162-2009)".

-----------------------------------------------------------------------
[108] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2367727 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de gevels van de Kakelbontschool en
het Atheneum Emile Bockstael.- Meeruitgave bij de gunning.- Dossier nr. OPP/2020/058.
Openbare procedure.- Bijkomende uitgave van 236.275,94  EUR btw inbegrepen die het bedrag van de
opdracht brengt op 1.211.475,94 EUR btw inbegrepen.- Artikels 72208/72360 en 73508/72360 (project nr.
FH08-126-2017 en FH08-45-2019), onder voorbehoud van de goedkeuring van de daartoe ingediende
begrotingswijziging voor het investeringsproject FH08-126-2017 komende van AP08-1-2019 van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2368615 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van het kantoor van de conciërge in de
Baron Steensschool, Hoogstraat  255, 1000 Brussel.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/130.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr.  OPP/2020/130.- Uitgave van 105.440,91 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Inschrijving van de
"all-risks-bouwplaatsverzekering" (polis nr. 45.354.267), voor een geraamd bedrag van 628,06 EUR
inclusief btw.- Investeringsproject nr. FH08-41-2019.- Vastlegging EP 20-042370 et ED 20-042371
(verzekering).- Onderhoud 183629.- Lening : artikel  72208/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
357 van het College van 29/10/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2367844 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de gevels (gordijngevels) van het
gebouw 4 van het Atheneum Emile Bockstael, Reper-Vrevenstraat 80 te 1020 Brussel.- Meeruitgave bij
de gunning.- Dossier n° OPP/2020/041.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van
30.421,94 EUR (btw incl.) die het bedrag van de opdracht brengt op 531.107,80 EUR (btw incl.).- Artikel
70008/72360 van de buitengewone begroting van 2020 (project nr FH08-7-2019).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2370189 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst nr. TST 09-2020-32 van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 67.703,25 EUR
(btwi).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 347 van het College van 29/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[112] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2367563 (R)
Overheidsopdracht van diensten voor verschillende opdrachten van studiebureaus met betrekking tot
projecten voor de volledige renovatie van elektrische installaties in schoolgebouwen.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 3 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
20/4125.- Uitgave geraamd op 168.190,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/73360 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. FH 08-31- 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 356 van het College van 22/10/2020, in toepassing van artikel 234, § 3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2366909 (R)

Dossier 20/4113.- Opdracht van beperkte waarde.- Niet-toepassing van het artikel 60 van het Algemeen
Reglement van de gemeentelijke boekhouding wegens onvoorziene en dwingende omstandigheden.
Opdracht van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Dringende werken aan de ventilatieinstallatie van de sanitaire ruimten als gevolg van het
coronavirus in de Haute Ecole Francisco Ferrer, Nieuwlandstraat, 114 te 1000 Brussel, in Lycée
Daschbeck Stroostraat, 23 te 1000 Brussel en Gezondheidscentrum Helihavenlaan, 19 te 1000 Brussel.-
Totale uitgave van 19.964,39 EUR btw inbegrepen.- Artikel 14008/72460 van de buitengewone begroting
2020, onder voorbehoud van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van feuilleton 1 van de
begrotingswijzigingen 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 339 van het College van
29/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2369135 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst TST 10-2020-29 van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 48.232,12 EUR
(btwi).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 345 van het College van 29/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen

[115] Kabinet van de Stadssecretaris -  -  - 2371050 (R)
Coronavirus / covid 19.- Stand van zaken.
Informeren van de Gemeenteraad.- Beantwoorden van vragen

-----------------------------------------------------------------------
[116] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2370996 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de acties die het College zal ondernemen ter nagedachtenis aan dhr. Samuel PATY en
om de vrijheid van meningsuiting in al zijn vormen te garanderen en de dreiging van het islamitisch
fundamentalisme in de scholen van de stad te bestrijden.

-----------------------------------------------------------------------
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